
Uitnodiging voor het Berkelstadtoernooi
op zaterdag 10 september in Billerbeck

Beste schaakvrienden,

Het is er eindelijk weer. Na een pauze van 2 jaar vanwege Corona nodigt de 
schaakclub Türme Billerbeck u opnieuw uit in de bronstad van de Berkel voor
het Berkelstadtoernooi in Billerbeck.
We spelen in de grote zaal van de Oude Landbouwschool (Alte 
Landwirtschaftsschule) in Billerbeck 48727, Darfelder-Straße 10.

Het toernooi begint om 9.30 uur. Wij verzoeken u uiterlijk om 9.15 uur in 
Billerbeck te zijn. Vanaf 8.30 uur nodigen wij u uit voor een gratis klein ontbijt 
(koffie en broodjes).

Het lunchbuffet is verkrijgbaar in het Billerbeck sportcentrum „Helker Berg“,
Helker Berg 5, 48727 Billerbeck. A De routebeschrijving is bij deze uitnodiging
gevoegd.

Zoals altijd wordt het toernooi gespeeld als een snelschaaktoernooi met 6 
spelers en één
Denktijd van 15 minuten per speler over 7 ronden. Laat ons vóór 4 september
van tevoren per e-mail weten of je met 1 of 2 teams wilt strijden 
(volker.floeter@gmx.de ).
Het zou ons helpen voor de afrekening met de Euregio als u ons van tevoren 
in ieder geval uw vaste spelers/deelnemers met hun volledige namen laat 
weten. Omkleden en inschrijven kan natuurlijk ook op de wedstrijddag.

De deelnamekosten bedragen € 10,- per persoon voor het lunchbuffet 
inclusief drankje.
Voor extra drankjes en zoetigheden geldt een toeslag.

https://schachverein-billerbeck.de/uitnodiging-voor-het-berkelstadtoernooi-op-zaterdag-10-september-in-billerbeck/
https://schachverein-billerbeck.de/uitnodiging-voor-het-berkelstadtoernooi-op-zaterdag-10-september-in-billerbeck/


Schema

8.30 uur start van het gratis kleine ontbijt
9.30 uur Toernooistart 1e ronde

10.15 uur 2e ronde
11.00 uur 3e ronde
11.45 uur 4e ronde

12.30 uur lunchpauze, rit naar “Helker Berg”
12.45 uur Opening van het lunchbuffet in het Sportpark Helker Berg

13.30 uur Terug naar de Oude Landbouwschool
13.45 uur 5e ronde
14.30 uur 6e ronde
15.15 uur 7e ronde

16.00 uur prijsuitreiking, afscheid

Wij heten u van harte welkom
Uw schaakcollega’s van SV Türme Billerbeck
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